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Пробіотики в контексті доказової медицини:  
нові перспективи та можливості

Вченим вдалося з’ясувати взаємозв’язок між порушенням балансу мікробіоти та розвитком багатьох 
захворювань шлунково-кишкового та урогенітального трактів, шкіри, дихальної системи та ін. 
Незважаючи на це, використання пробіотиків залишається найбільш дискутабельною темою серед лікарів 
та науковців. Які препарати є оптимальними для відновлення нормального функціонування мікрофлори 
та як вони можуть впливати на перебіг різноманітних патологій? Ці питання досі активно вивчаються.

Під час проведення науково-практичної конференції 
з міжнародною участю «VI академічна школа з педіатрії» 
було розглянуто безліч аспектів застосування пробіотиків 
у практиці педіатрів, сімейних лікарів та спеціалістів вузьких 
спеціальностей на засадах доказової медицини. Свої допо-
віді та майстер-класи представили провідні експерти та іно-
земні фахівці з Німеччини, Польщі, Велико британії, Данії. 
У рамках наукового заходу були представлені доповіді, при-
свячені мультидисциплінарним підходам до ведення дітей 
на прикладі конкретних патологічних станів.

Завідувачка кафедри педіатрії № 2 
ВДНЗУ «Українська медична стомато
логічна академія» (м. Полтава), доктор 
медичних наук, професор Тетяна 
Олександрівна Крючко розкрила тему 
«Труднощі діагностики і ведення па-
цієнтів з харчовою алергією на амбу-
латорному етапі».

– Поширеність харчової алергії 
(ХА) становить від 0,1 до 50%. Ця па-
тологія зустрічається в середньому 

у 10% дітей та 2% дорослих і є однією з головних причин 
анафілактичних реакцій у дітей від 0 до 14 років. Крім того, 
вона збільшує ризик розвитку бронхіальної астми, атопіч-
ного дерматиту та респіраторної алергії (C. Keet et al., 2019).

Водночас варто розрізняти між собою різні патологічні 
реакції на харчові продукти. Зокрема, гіперчутливість – 
це відповідь на їжу незалежно від механізму, який викликав 
симптоми. ХА – це в першу чергу реакція імунної системи. 
Харчова непереносимість – стан, причиною якого є дефіцит 
ферментів. Симптом, який виник при вживані їжі, – це будь-
який клінічний прояв, викликаний певним продуктом, 
а його патогенетичні механізми не встановлені. Псевдо-
алергічна реакція – це гіперчутливість, яка має алергічні 
прояви, але не пов’язана з імунною системою. Харчова то-
лерантність – це специфічна активна імунологічна ареак-
тивність до антигену, з яким організм раніше контактував.

ХА може бути IgE-опосередкованою, IgE-неопо серед ко-
ваною та змішаної форми. До IgE-опосередкованої ХА від-
носять анафілактичні реакції: анафілактичний шок, кро-
пив’янку, набряк Квінке, бронхоспазм; до IgE-неопо-
середкованих станів – індуковані білками їжі ентеропатії 
та ентероколіт; до змішаної форми – загальні гастроінтес-
тинальні розлади: еозинофільний езофагіт, гастрит, ентерит 
та індукований білками їжі проктоколіт.

У діагностиці ХА необхідним є поетапне виявлення при-
чинного фактору. Першим етапом є детальний збір анам-
незу: потрібно оцінити значимість алергену, характер та від-
творюваність реакції (негайного або уповільненого типу), 
клінічні симптоми та їх тяжкість, наявність супутньої пато-
логії та сімейний анамнез. До другого етапу належить ви-
значення сенсибілізації до їжі. Для цього використовують 
наявні стандартизовані тести. Третій етап – діагностична 
елімінаційна дієта: виключення ймовірного алергену 
на 2-4 тижні з моніторингом та фіксацією всіх симптомів. 
Надалі проводиться діагностичне введення продукту: по-
чинають з дози, яка є значно меншою, ніж та, що виклика-
ла реакцію. Термін спостереження складає від двох годин 
при реакціях уповільненого типу в анамнезі та більше 72 го-
дин при IgE-неопосередкованих формах ХА.

Існує безліч стандартизованих тестів, які використовують 
для діагностики ХА. Але слід пам’ятати, що всі отримані ре-
зультати повинні інтерпретуватися в контексті анамнестич-
них даних. Зокрема визначення рівня специфічних антитіл 
класу IgE при позитивних результатах тестування свідчать 
тільки про наявність сенсибілізації, а їхня відсутність не ви-
ключає діагнозу. Молекулярна алергодіагностика дозволяє 
прогнозувати особливості клінічних проявів і перебігу ХА. 
Визначення рівня антитіл класів IgG та IgА до гліадину і тка-
нинної трансглутамінази, а також методи HLA-типування 
використовуються з метою диференційної діагностики це-
ліакії та алергії до глютену. Клітинні тести активації базофілів 
різних модифікацій дозволяють встановити неспецифічне 
вивільнення медіаторів із профілів присутності алергену і без 
зв’язку з молекулою IgE. Визначення в крові та сечі ефектив-
них клітин і метаболітів прозапальних медіаторів засто-
совується переважно для діагностики анафілактичних реак-
цій. Шкірне тестування дозволяє підтвердити наявність 

сенсибілізації та є помічним у діагностиці IgE-опо серед-
кованої ХА. Чутливість і специфічність методу залежать від 
виду алергену. Також використовується езофагогастродуоде-
носкопія (ЕФГДС) для диференційної діагностики з іншими 
неімунними формами харчової непереносимості та захворю-
ваннями шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Зокрема, 
пацієнтам з вираженими та стійкими скаргами з боку ШКТ, 
затримкою розвитку чи залізодефіцитною анемією, які 
не вдається пояснити іншими причинами, рекомендоване 
ендоскопічне дослідження з можливим морфологічним до-
слідженням біоптатів. 

Основні напрямки лікування при ХА – це елімінаційна 
дієта з виключенням тільки причинно-значущих продуктів, 
лікування гострих алергічних реакцій, протизапальна тера-
пія еозинофільних захворювань ШКТ, моніторинг ХА з пе-
ріодичними тестуваннями, замісна ферментна терапія 
та корекція вторинного дисбіозу кишечнику.

Вчені активно досліджують взаємозв’язок між мікробіотою 
та розвитком ХА. Існує думка, що дисбактеріоз, ймовірно, 
передує розвитку цього захворювання. Мікрофлора кишеч-
нику може впливати на схильність дитини до ХА, модулюю-
чи імунітет та регулюючи популяцію базофілів, що сприяє 
нормальному функціонуванню кишкового бар’єра (W. Zhao 
et al., 2019). Було досліджено 47 штамів лактобактерій, які 
оцінювалися за здатністю адгезії до слизової оболонки ки-
шечнику, стійкістю до жовчних кислот, антимікробною дією 
на патогенні мікроорганізми кишечнику. Найкращі резуль-
тати показали Lactobaccillus rhamnosus та Lactobaccillus reuteri. 
Перший штам активує Т-регуляторні клітини та вироблення 
цитокінів: інтерлейкінів-1β та 23, а також трансформуючого 
фактора росту-β, що відіграє важливу роль у терапії інфек-
ційних захворювань та менеджменті ведення дітей з атопіч-
ним дерматитом. Lactobaccillus reuteri виробляє реутерин, 
який забезпечує захист від мікробіологічних, хімічних та фі-
зичних стресорів, модулює імунну відповідь (IgA), покращує 
регенерацію тканин кишечнику. Оптимальне поєднання цих 
бактерій у комплексі з пребіотиком Actilight найкраще пред-
ставлене в препараті Оптілакт® компанії Acino. Для новона-
роджених і дітей до 3 років засіб доповнений таким необхід-
ним у цьому віці вітаміном D3 у профілактичній дозі. 
Оптілакт® дуже зручний у використанні, має мінімум побіч-
них ефектів і підходить для тривалого використання.

Таким чином, пріоритетним напрямком у вивченні ХА є 
виділення фенотипів, факторів ризику і біомаркерів ХА, 
а також персоніфікований підхід до діагностики та лікуван-
ня кожного пацієнта. В Україні не існує єдиних рекоменда-
цій щодо ведення хворих на ХА, тому, незважаючи на вели-
ку кількість міжнародних настанов, є нагальна потреба 
в створенні національного протоколу діагностики та ліку-
вання цієї патології у дітей, що дозволить забезпечити якість 
медичної допомоги на амбулаторному етапі.

Доповідь на тему «Синдром подразне-
ного кишечнику: нова концеп-
ція» представила завідувачка кафе
дри педіа тричної гастроентерології 
та  нутриціології ХМАПО, голова Хар
ківської обласної Асоціації дитячих 
гастро ентерологів і нутриціологів 
України, доктор медичних наук, профе
сор Ольга Юріївна Бєлоусова.

– Синдром подразненого кишечни-
ку (СПК) – рецидивуючий функціо-

нальний кишковий розлад, при якому абдомінальний 
біль чи дискомфорт пов’язані з актом дефекації та/або змі-
нами в діяльності ШКТ за відсутності визначених органіч-
них причин. Для того щоб відрізнити СПК від перехідних 
кишкових симптомів, лікар має визначити хронічну та ре-
цидивуючу природу патології, керуючись при цьому діагнос-
тичними Римськими критеріями IV: це  біль у животі, який 
повторюється щонайменше один раз на тиждень та пов’я-
заний із дефекацією, зміною частоти чи консистенції випо-
рожнень протягом трьох останніх місяців, але загальною 
тривалістю не менше шести місяців (F. Mearin et al., 2016).

Патогенез СПК не вивчений до кінця, точна причина 
його виникнення невідома. У керівництві Світової гастро-
ентерологічної організації виділяють такі види цієї пато-
логії: стрес-індукований розлад, постінфекційний, після-
операційний СПК, а також той, що виник після прийому 

антибіотиків чи певних харчових продуктів. Як базова 
 концепція розвитку патології найчастіше розглядається біо-
психосоціальна модель, що базується на припущенні про 
мультифакторіальний генез функціональних захворювань 
ШКТ. У рамках цієї моделі центральне місце посідає дис-
функція осі «головний мозок – ШКТ» на сенсорному, мо-
торному та нейроендокринному рівнях. У дитячому віці 
практично завжди прослідковується зв’язок між маніфес-
тацією симптоматики та психологічним станом.

Стандартизований, глобальний підхід до діагностики і ве-
дення СПК може виявитися доволі складним, оскільки епі-
деміологія, клінічні прояви, доступність діагностичних чи 
терапевтичних ресурсів відрізняються в усьому світі, що 
не дозволяє розробити єдиний золотий стандарт. Але за на-
явності ресурсів діагностична програма може містити:

• збір анамнезу, фізикальний огляд, виключення три-
вожних симптомів, оцінку психологічних факторів; 

• клінічний аналіз крові, визначення рівня С-реактивного 
білка, лабораторне дослідження калу; 

• дослідження функції щитоподібної залози; 
• рівень антитіл до тканинної трансглутамінази 

для скринінгу на целіакію;
• ЕФГДС і дистальну біопсію дванадцятипалої кишки 

у пацієнтів із нестримною діареєю, а також у хворих із абдо-
мінальним болем, локалізованим у верхній половині черев-
ної порожнини для виключення органічної патології;

• колоноскопію з біопсією (за показаннями);
• визначення фекального маркера запалення (кальпро-

тектину або лактоферину); 
• водневий дихальний тест на непереносимість лактози 

та надлишковий бактеріальний ріст у тонкій кишці.
У країнах із середнім та низьким рівнем ресурсів список 

обстежень, необхідних для діагностики СПК, може бути 
значно меншим. При цьому зустрічається чимало випадків, 
коли дітям та молодим пацієнтам діагноз може бути встанов-
лений на основі лише клінічної картини. Але варто пам’ята-
ти, що додаткові обстеження можуть знадобитися за наявно-
сті тривожних симптомів (так званих червоних прапорців) – 
це короткий симптоматичний анамнез, не вмотивована 
втрата маси тіла, нічні симптоми, сімейна історія раку товстої 
кишки, целіакії, запальних захворювань кишечнику, наяв-
ність анемії, ректальної кровотечі, нещодавнє застосування 
антибіотиків, новоутворення в черевній порожнині чи прямій 
кишці, підвищення рівня запальних маркерів, лихоманка.

Традиційні підходи у лікуванні СПК малоефективні 
та практично не змінюють його перебіг, тому наразі не існує 
золотого стандарту терапії цього розладу. Проте є декілька 
терапевтичних підходів для полегшення симптоматики, що 
знову ж таки залежать від наявних ресурсів сфери охорони 
здоров’я. В першу чергу необхідно дати поради пацієнту 
щодо дотримання дієти та стилю життя. Для зменшення 
болю слід застосовувати спазмолітики, а у більш тяжких 
випадках – трициклічні антидепресанти чи інгібітори се-
лективного зворотного захоплення серотоніну.

Окремої уваги у формуванні функціональних розладів 
ШКТ заслуговує концепція осі «Мікробіом – кишечник – 
головний мозок». Кількісні та якісні зміни мікрофлори роз-
глядають як можливий ініціюючий фактор у розвитку симп-
томатики захворювання. Нещодавно проведені молекуляр-
но-генетичні дослідження кишкової мікробіоти показали, що 
у пацієнтів із СПК її склад відрізняється від такого в осіб 
із контрольної групи. Такі зміни можуть призвести до підви-
щеної проліферації окремих видів мікроорганізмів, які мають 
газопродукувальні властивості, що може викликати прояви, 
характерні для СПК (Y.J. Lee et al., 2014). Оптілакт® Плюс, 
який представляє компанія Acino, містить у собі: Bifido
bacterium lactis З×108, Lactobacillus acidophilus DDS1 3×108, 
Streptococcus thermophilus 2,5×108, Bifido bacterium bifidum 7,5×107, 
Bifidobacterium longum 7,5×107 та фруктоолігосахариди (Actilight) 
684,22 мг. Поєднання Lactobacillus acidophilus та Bifidobacterium 
bifidum має аналгетичний ефект при абдомінальному болю, 
який супроводжується збільшенням експресії канабіоїдних 
рецепторів у епітеліальних клітинах кишечнику (C. Rousseaux 
et al., 2007). Bifidobac terium BB12 та Streptococcus thermophilus 
дозволяють більше ніж у 4 рази зменшити частоту діареї у ді-
тей (K. Whelan, 2013). Bifidobacterium longum та lactis зменшу-
ють ріст патогенів, покращують бар’єрну функцію кишечни-
ку та слизової оболонки, мають імуномодулюючу дію 
(J.Y. Kim, 2010). Саме тому комплексна дія Оптілакт® Плюс 
при СПК може полегшувати симптоми у хворих з цією пато-
логією. До того ж засіб можна приймати тривало, а за потре-
би – повторними курсами.
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